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  امور اداري -1

  
 آموزش و اطالع  كافي مديران كل استانها و روساي مراكز شهرستانها در زمينه مسايل مديريتي، اداري 1-1

  و توجه كافي و الزم به آيين نامه و دستور العمل هاي صادره از طرف سازمان مورد تأكيد مي باشد. و مالي
افع ر (باالخص در خصوص مكاتبات اداري در سيستم دبير)افراد واجد صالحيتتفويض اختيار به  2-1

 مسئوليت شخص تفويض كننده نمي باشد .

توانايي ومدرك تحصيلي و  دالزم است در انتخاب و بكارگيري نيروي انساني سليقه اي عمل نگرد  3-1
 فردباشغل مورد نظربررسي ولحاظ گردد.

زم است ال ميگردداستفاده  براي شغلي غيراز شغل فعلي وينيروهاي موجود چناچه به دليل كمبودنيرواز 4-1
 آموزش مربوط به آن شغل داده شود .

در خصوص كاركنان قرار داد انجام كار مشخص رعايت ضوابط اجرايي بودجه كل كشور و قوانين كار  5-1
 الزامي است. 

خير ورود و تعجيل در خروج كاركنان نظارت مديران كل استانها موظفند بر كنترل حضور و غياب و تا 6-1
 .كامل داشته باشند و در موارد تخلف، برابر مقررات و تصويب نامه ها اقدام نمايند

فرم مانده مرخصي هر سال در ابتداي سال بعد تهيه و پس از سير مراحل اداري در پرونده پرسنلي فرد  7-1
 .بايگاني گردد

پرسنل در محل كار، الزم است كليه ادارات كل استانهاي تابعه سازمان باتوجه به لزوم حضور دقيق  8-1
( تايمكس ) اقدام نمايند. بديهي است حقوق و مزاياي كاركنان صرفاً  نسبت به نصب دستگاه حضور و غياب

 حضور و غياب قابل پرداخت مي باشد . شبر اساس گواهي هاي صادره بر مبناي گزار

كليه پرسنل اعم از  نيروهاي قراردادي قبل از شروع به كار ابتدا مراحل گزينشي ترتيبي اتخاذ گردد تا  9-1
 را طي نموده و سپس بكارگيري شوند

و شرح معاينات اجساد و ...  گزارش كارشناسي معايناتحتي االمكان كليه نامه ها، احكام ماموريت،  10-1
 رورت و استثنايي خودداري گردد.بايستي تايپ شده و از دست نويسي نامه ها به جز در موارد ض
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براي كليه افرادي كه به ماموريت اداري اعزام مي شوند اعم از رسمي، پيماني، قراردادي حكم ماموريت  11-1
 صادر و يك نسخه از برگ ماموريت در پرونده پرسنلي بايگاني شود .

 الزم است حكم ماموريت قبل از اعزام تحويل مامور گردد. 12-1

ا بايستي ب (بيش ازسه روز) طوالني مدت مرخصي يا مديران كل استان ها قبل از اعزام به ماموريت 13-1
 . سازمان هماهنگي الزم را بعمل آورند مديركل حوزه رياست

 از سيستمهاي مكاتبات الكترونيكي "وارده و صادره و بايگاني پرونده ها، حتمااداري  در ثبت نامه هاي  14-1
 گردد . سازمان استفاده

 ضرورت دارد مكاتبات اداري باتكميل عناصر اطالعاتي درسيستم دبير ثبت و بايگاني شود.  15-1

 در ثبت نامه هاي اداري ، عطف وربط نامه هاي مرتبط  صورت گيرد. 16-1

 
پرسنل اداري مركز در خصوص نحوه بايگاني، ثبت مكاتبات، تنظيم دفاتر و نحوه كنترل ورود و خروج  17-1
 ركنان به نحو مقتضي تحت آموزش و توجيه الزم قرار گيرند.كا

 
الزم است بايگاني و امحاء پرونده ها روال استاندارد، منظم و واحدي داشته و مطابق اعالم اداره اسناد  18-1

 و مدارك پزشكي سازمان انجام شود.

تورالعمل وزارت امور از كتاب هاي موجود در مراكز صورت برداري و بر اساس آيين نامه و دس 19-1
 اقتصادي و دارايي براي آنهايي كه نياز به نصب شماره اموال دارند اقدام الزم صورت گيرد.

كليه كاالها( اعم از مصرفي يا غير مصرفي و خريداري يا اهدايي ) بايستي حتماً وارد انبار شده و پس  20-1
 بت به صدور قبض انبار اقدام شود.از ثبت در دفاتر مربوط كه داراي شماره مسلسل مي باشد نس

در مواردي كه كاال به عللي وارد انبار نمي شود و در خارج از انبار تحويل مي گردد حسب مورد  21-1
صورتجلسه تنظيم شود كه صورتجلسه و يا رسيد تحويل گيرنده كاال مبناي صدور قبض انبار و حواله انبار 

 خدمت ).تحويل كاال يا  33مي باشد( تبصره ماده 

براي كاالهاي غير مصرفي قبض انبار غير مصرفي با ذكر شماره اموال صادر و بر چسب اموال نصب  22-1
 شود.

خروج هرنوع كااليي از انبار با كسب دستور از مديريت مركز و صدور حواله انبار كه داراي شماره  23-1
والي هماهنگي با امين اموال نيز مسلسل مي باشد امكان پذير است. بديهي است در مورد كاالهاي ام

 ضروريست.
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چنانچه مراكز كااليي مازاد بر احتياج دارند و احتمال فاسد شدن و از بين رفتن مي رود، بايستي پس  24-1
 از كسب مجوز از سازمان با صدور سند انتقال به ديگر مراكز تحويل و از دفاتر كسر نمايند.

 كاركنان رسمي با توجه به پست ثابت سازماني انتخاب شوند.انباردار و امين اموال از بين  25-1

انباردار و امين اموال بايد از دفاتر مخصوص و يا نرم افزار اداري ارايه شده از ستاد استفاده نمايند و  26-1
 مقررات و آيين نامه مربوط ثبت و ضبط نمايند. بهاموال را باتوجه 

 همزمان امور انبارداري و امين اموال را نيز برعهده داشته باشد. مأمور خريد( كارپرداز ) نمي تواند 27-1

مديران مراكز بايد انبارها را به كارتكس مجهز نمايند و براي اين كار به انبارداران آموزش الزم داده  28-1
 شود و سركشي مستمر از انبارها را همواره مد نظر قرار دهند.

 ي تلقي مي شوند بايد به انبار تحويل داده شوند.قطعات تعويض شده كه بعنوان اسقاط 29-1

انبارداران موظفند در پايان هر سال نسبت به انبارگرداني اقدام و صورتجلسه مربوط را در سوابق اداره  30-1
 كل پزشكي قانوني استان مربوط نگهداري نمايند.

 تعويض قطعات يدكي رعايت در تعميرات اتومبيل ها نهايت صرفه و صالح در نظر گرفته شود و در 31-1
 اعتدال صورت گيرد.

 در هزينه هاي سوخت، بنزين اتومبيل، آب، برق، تلفن و نظاير آن رعايت صرفه جويي الزامي است. 32-1

پرداخت هزينه سوخت اتومبيل ها با توجه به تعرفه اداره نقليه وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت  33-1
 گيرد.

پرسنل هنگام خروج ازمحل كارخودنسبت به قفل وبسته بودن درب اتاق ،پنجره ها الزم است كليه  34-1
 وخاموش بودن سيستم هاي برقي والكترونيكي والمپها اطمينان حاصل نمايند .

 .هاي آب، دودكشها مرتباً از نظر ايمني كنترل شوندهاي گاز، لولهكشي برق، لولهالزم است سيم 35-1

قسمت آزمايشگاه به وسايل اطفاء حريق ضروري بوده و انجام امور آن بايد از طريق  تجهيز مراكز بويژه 36-1
 معتبر صورت گيرد. شركتهاي 

تمامي دستورات مديران مراكز با اصل امضاء معتبر بوده، مهر امضاء بجز در موارد بايگاني و رونوشت  37-1
 (بجز موارد سيستم دبير)فاقد اعتبار مي باشد.

ه ساختمان در مراكز استان و شهرستان ها رعايت مقررات و ضوابط مربوط ضروري بوده و براي اجار 38-1
 الزاميست. سازمان (جنبه امنيتي ساختمان) اخذ نظريه كارشناس دادگستري و حفاظت و اطالعات 

 در صورت امكان نسبت به تفكيك سالن انتظار مراجعين مرد و زن اقدام مقتضي صورت گيرد. 39-1
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تر ثبت و دفتر انديكاتور بايد مرتب، منظم و بدون قلم خوردگي باشد. در مواردي كه اشتباهي دفا 40-1
 صورت گرفته الزم است مسئول مربوط به دقت توضيح داده و امضاء نمايد.

و اصالحيه هاي آن و باتوجه  15دستورالعمل شماره تحويل لباس به كاركنان رسمي و پيماني با رعايت  41-1
 به پست ثابت سازماني مستخدم و نيز مجوزهاي صادره از طرف سازمان انجام پذيرد .

حق لباس سالن تشريح به پرسنل و پزشكان واجد شرايط كه منحصراً عهده دار پست ثابت سازماني  42-1
 مربوط بوده و در آن اشتغال دارند تعلق مي گيرد.

 مركز ملزم به پوشيدن لباس كار مرتب و تميز مي باشند.پرسنل خدماتي  43-1

 در خصوص نظافت مراكز دقت كافي بعمل آيد. 44-1

در جهت حفظ و نگهداري از سيستم هاي گرمايش و سرمايش و نيز كنترل لوله هاي آب و گاز دقت  45-1
 الزم بعمل آيد تا خسارتي به مركز وارد نشود.

از اداره تعاون مبادرت به تأسيس شركت هاي خصوصي مي نمايند مجاز كاركناني كه با كسب مجوز  46-1
به شركت در مناقصه، مزايده و عقد قرارداد با ادارات كل استان ها نمي باشند و نمي توانند از مكان يا امكانات 

 اداره استفاده نمايند.

غير ساعات اداري كوشا  به سرايداران مراكز تاكيد شود كه در حفظ و نگهداري اموال خصوصاً در 47-1
 باشند.

كليه مراكزي كه سردخانه آنها نياز به تعمير دارد با توجه به اهميت موضوع نسبت به تعمير سريع و  48-1
 استفاده بهينه از آنها با رعايت كامل صرفه جويي اقدام نمايند.

پرداخت اضافه كار به  مديران مركز در پرداخت اضافه كار ساعتي رعايت اعتدال را معمول دارد و 49-1
 پرسنلي كه اضافه كاري انجام نداده و يا بازده كاري مطلوبي ندارند و جاهت قانوني ندارد.

حسب مورد پرسنل، كارشناسان و پزشكان به صالحديد مدير كل استان و يا پيشنهاد هيأت هاي بازرسي  50-1
شكي قانوني با هماهنگي معاونت امور سازمان جهت انجام آموزش هاي الزم و يا باز آموزي در امور پز

 آموزشي به ستاد و يا قطب هاي آموزشي معرفي گردند.

در اواخر هر ماه فهرست اسامي كشيك هاي ماه بعد مراكز به حوزه رياست و رونوشت آن به معاونت  51-1
 و اداره كل ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات سازمان ارسال گردد. آزمايشگاهيپزشكي 

مديران مراكز استان نسبت به سركشي و بازديد منظم و ماهيانه از مراكز تابعه اقدام و فرم گزارش  52-1
 بازديد به حوزه رياست واداره بازرسي ارسال گردد.

 اداري مجاز به هيچگونه فعاليت خصوصي نمي باشند.كار  انجامزمان كليه كاركنان سازمان در  53-1
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جهيز و تأمين وسايل ضروري و رفع كمبود امكانات اداري مراكز تابعه اقدام مركز استان نسبت به ت 54-1
 نمايد.

در خصوص چگونگي استفاده  21/11/86مورخ  189211رعايت مفاد آيين نامه هيئت وزيران به شماره  55-1
 از خودروهاي دولتي ضروريست.

هماهنگي با ستاد نيروي انتظامي استان در خصوص تأمين پرسنل انتظامي مورد نياز مراكز از طريق  56-1
 مربوط اقدام مقتضي بعمل آيد.

در كليه مراكز تابعه كه خدمات پزشكي قانوني در خارج از فضاي اداري مانند مطب شخصي ارائه مي  57-1
نسبت به تهيه مكان مستقل با استفاده از امكانات محلي و رعايت صرفه حتي المقدورگردد، مركز استان مربوط 

 صالح سازمان اقدام نمايد. و

 مراكز استان ها بايد در زير آرم سازمان نام اداره كل پزشكي قانوني استان خود را قيد نمايند. 58-1

ايع كاركنان ضدر ارزشيابي كاركنان نهايت دقت، توجه و رعايت ضوابط مربوط اعمال گردد تا حقي از  59-1
  ه مستند سازي نحوه عملكرد كاركنان اقدام گردد.و حتي المقدور توسط مقام مسئول نسبت بنگردد

ساعات كار رسمي مراكز پزشكي قانوني وفق مقررات و قوانين مربوط ميباشد(تغيير ساعات كار مراكز  60-1
پزشكي قانوني با هماهنگي دادگستري استان و شهرستان مربوط بالمانع بوده والزم است به ستادسازمان اطالع 

  داده شود).
كشيك هاي خارج ساعات اداري و ايام تعطيل در اداره كل استان و شهرستان هاي تابعه با توجه به  61-1

باكسب نظر ازحوزه حجم مراجعات و تكريم ارباب رجوع بر اساس نظر مديركل پزشكي قانوني استان 
  تعيين گردد. رياست ومعاونت پزشكي آزمايشگاهي سازمان

  در مراكز تابعه الزامي مي باشد.رعايت دقيق ساعات موظف كشيك  62-1
كشيك هاي ايام تعطيل و عصر و شب توسط اداره كل ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات  سازمان  63-1

  كنترل و در صورت غيبت و يا حضور نامنظم در كشيك اقدام قانوني وفق مقررات معمول مي گردد.
ن جهت انجام امورمركز در غياب مدير كل تعيين وبه در مركز هراستان حداقل يك نفر معاون يا جانشي 64-1

  ستادسازمان اعالم گردد.
درخواست ها و استعالمات مراجع قضايي يا مراجع انتظامي از سازمان و واحدهاي تابعه بايستي به  65-1

  صورت كتبي ازسوي مراجع قضايي وانتظامي مربوط انجام پذيرد (دستور شفاهي كافي نمي باشد).
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است برگ درخواست معاينه مراجع قضايي وحوزه هاي انتظامي بر روي كاغذ هاي آرم دار و  الزم 66-1
بصورت رسمي تهيه و ارائه گردد و از پذيرش مصدوميني كه فاقد معرفي نامه رسمي و معتبر هستند خودداري 

 شود و معرفي نامه ها به پرونده هاي مربوط ضميمه گردند.

داده شده به كارگزيني استانها مقتضي است در خصوص مواردي همچون  با توجه به تفويض اختيار 67-1
رسيدن موعد بازنشستگي ، پايان آماده به خدمت ، زمان ارتقا گروه ، شروع بكار ، پايان كار ، پايان مرخصي 
 هپاره وقت ، پايان احكام انفصال و تغيير محل جغرافيايي خدمت و ساير موارد مشابه در موعد مقرر مراتب ب

 اداره كل منابع انساني ستاد اعالم گردد.

درابالغ آراء هيئت هاي تخلفات اداري به كاركنان و ساير مكاتبات مرتبط با هيئت هاي تخلفات ،  68-1
 رعايت دقت ، سرعت و فرصت قانوني الزم را بنمايند

(به خصوص درراستاي حفاظت ازاسناد ومدارك هرگونه جابجايي وتغييرمكان بخش هاي اداري  69-1
 بايگاني وپذيرش )مي بايست بااطالع واحد حفاظت صورت پذيرد.

تهيه مهرهاي حاوي نام سازمان وآرم سازمان ياقوه قضاييه بانظارت وتاييد واحد حفاظت (مطابق  70-1
 دستورالعمل تهيه مهر) الزامي است .

رسمي مجاز به استفاده از  پزشكان شاغل جهت مكاتبات رسمي ، انجام مشاوره ها و ساير مكاتبات 71-1
 مهر شخصي ( نظام پزشكي ) نيستند.

بكارگيري افراد درواحدهاي حساس ازقبيل بايگاني ،مسئول پذيرش ،مسئول كميسيون ومسئول معاينات  72-1
 با اطالع واحد حفاظت صورت گيرد..

در صورت دسترسي اتفاقي كاركنان سازمان به اسناد ، مدارك ، اطالعات پرونده ها ومدارك مالي  73-1
خارج از حيطه وظايف ضمن رازداري از انتشار آنها خودداري نموده مراتب را در اسرع وقت به حفاظت 

 . گزارش نمايندومسئول واحدمربوطه  واطالعات 

قانوني توسط افراد غير مجاز ( اعم از كاركنان ساير قسمتها تحويل ويا جابجايي پرونده پزشكي  74-1
 ومراجعين ) جهت انجام امور اداري و...درمراكز تخلف محسوب مي گردد.

 دراختيارقراردادن اوراق  سفيد امضاء از جانب مسئولين  تخلف محسوب مي شود. 75-1

كميته اطالع رساني صورت  باتاييدت هرگونه ارائه آمار واطالعات به مراجع غير سازماني مي بايس 76-1
 پذيرد.

ن ركنان راجع به مسائل سازماهرگونه فيلم برداري وعكسبرداري ازكليه قسمتهاي سازمان ومصاحبه كا 77-1
 ممنوع مي باشد.مربوطه  هماهنگي با حفاظت واطالعات بدون 
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،ليكن درموارد ضرورت پس ارائه هرگونه اطالعات تلفني در خصوص موارد سازماني ممنوع مي باشد  78-1
 از شناسايي طرف مقابل واحراز هويت وصالحيت وي راهنمايي الزم ارائه گردد.

الزم است درموارد مسافرتهاي خارجي دو ماه قبل از مسافرت مراتب به واحد حفاظت اعالم وفرم  79-1
زدوماه مهياشده .ضمنادرموارديكه بنا به ضرورت واضطرار مقدمات سفركمتراهاي مربوطه تكميل گردد

 باشدنيزاعالم به حفاظت وتكميل فرمهاي مربوطه الزم است.

الزم است كليه پرسنل موارد اعمال نفوذ ،سفارش ودرخواستهاي غيرقانوني پرسنل سازمان وساير افراد  80-1
 رادرخصوص پرونده هاي سازمان به حفاظت اطالع دهند.

كليه كاركنان سازمان ملزم به رعايت شعائر اسالمي وتكريم ارباب رجوع بوده ودرموارد تهديد ، توهين  81-1
  مقام مافوق يا حفاظت گزارش نمايند.به وتعرض مراتب را صورتجلسه وبالفاصله 

اخطار به  الزم است كليه واحدها وادارات نسخه اي از مدارك ومستندات تنبيه ، تعهد ،تشويق و 82-1
 ارسال نمايند. وبازرسي سازماناركنان را جهت بهره برداري به حفاظت ك

 غيرمسئول ممنوع مي باشد. مدارك دردسترس افراد و دراختيار گذاشتن اسناد 83-1

  طيقه بندي واهميت هرپرونده براساس طبقه بندي مهمترين سندپرونده مي باشد.
  
 

  امور مالي - 2

  
 آورند. اعتبارات درخواستي دقت الزم را به عملير كل استان در بررسي نيازها و مد 1-2

 رعايت قانون ، ضوابط اجرايي و تبصره هاي بودجه مربوط به هر سال ضروريست. 2-2

مقتضي است در حد اعتبار و بودجه تخصيص داده شده طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد   3-2
 كل استان مي باشد بديهي است نظارت و اجراي صحيح مورد فوق به عهده مدير

رعايت دقيق آيين نامه تعرفه هاي مصوب خدمات خاص پزشكي قانوني الزاميست و مدير كل پزشكي  4-2
 قانوني استان  و روساي شهرستان ها بايستي بر نحوه دريافت صحيح تعرفه ها نظارت نمايند. 

دريافت  به لزمم، سازمان پزشكي قانوني كشور طبق آئين نامه تعرفه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني 5-2
. در مراكز استانها و شهرستانهاي تابعه نصب گردد POSضروري است دستگاه و الزم بوده و  تعرفه مذكور

به پرداخت كننده تحويل و ازنسخه  POSپس از اخذ وجوه از طريق دستگاه يك نسخه از رسيد دستگاه 
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 هرگونه وجه خارج از ضوابط وتعرفه دريافت(در پرونده الصاق گردد.  تهيه و ديگر بعلت عدم ماندگاري كپي
 هاي مصوب ممنوع مي باشد)

عرفــه      طبق   6-2 ت ــامــه  ين ن ئ ينــه هــاي                 آ هز پرداخــت  عتي قــادر بــه  ــا بي بضــ فراد  نچــه ا چنــا  ،  
سازمان مي توانند آنها را از پرداخت كل و يا بخشي از      پزشكي قانوني نباشند، مقامات مجاز از طرف رئيس 

 هزينه هاي مربوط معاف نمايند.  

تحت هر شرايطي موارد تخفيف يا رايگان بايستي به دستور كتبي مقامات مجاز صورت گيرد. براي رفع   7-2
وطه ( و كپي مستندات مربثبت ر پرونده مربوط دقيقاً مشخص و هرگونه ابهام شايسته است علل معافيت د

موارد معاينه رايگان و تخفيف نيز  همچنينو ضبط گرديده  كپي كارت تحت پوشش ، معرفي نامه و...) اخذ
 درليست جداگانه ثبت گردد.

روج مالي، ورود و خكاركنان اداري و مالي مراكز بايد در خصوص نحوه تنظيم اسناد مالي، بايگاني اسناد   8-2
 اموال در اتاقها به نحو مقتضي تحت آموزش قرار گيرند. 16اموال به انبار، نصب برچسب اموال و فرم شماره 

در واحد انبار الزم است تفكيك اقالم قابل اشتعال ، شيميايي ، شوينده ها از ساير اقالم اداري و خوراكي   9-2
 نظم و ترتيب از كارت قفسه انبار نيز استفاده گردد.صورت پذيرد.همچنين در چيدمان با رعايت 

اختصاص مبلغي بعنوان تنخواه از طرف اداره كل استان به مراكز تابعه جهت انجام امور جاري مراكز،   10-2
 بالمانع است.

آئين نامه معامالت دولتي و مقررات مربوط به آن دقيقاً رعايت شود و در هنگام خريد و انجام معامله   11-2
 نيز مد نظر قرار گيرد . قانون محاسبات عمومي 81ماده ، 

داشتن وجه در حساب بانك مربوط و يا اخذ دستور به تنهايي ايجاد حق نمي كند بلكه بايد  اعتبار   12-2
 ماده از قبل تامين شده باشد. آن از محل فصل و

نامه معامالت دولتي انجام  آئين 84و  83مواد كميسيون هاي مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه برابر  13-2
گردد و اعضاء كميسيون مركب از سه نفر( مدير مركز، ذيحساب و رئيس تداركات ) مي باشند.با توجه به 

مان بازرسي كل كشور ، حضور نمايندگان حفاظت و اطالعات بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضائيه و ساز
 سازمان و سازمان بازرسي كل كشور نيز در كميسيون مناقصه الزامي است.

در انجام كميسيون هاي مناقصه، مزايده و قراردادها دقت در رعايت تمامي آئين نامه هاي معامالت  14-2
 دولتي ضروريست. 

 قانون محاسبات عمومي). 84و  83-82نند مناقصه مي باشد( موضوع مواد روش انجام مزايده نيز هما 15-2

در مواردي كه انجام معامله جنبه فني دارد يك نفر مامور فني با توجه به نوع كار در كميسيون شركت   16-2
 كميسيون مناقصه)» د « آئين نامه معامالت از بند  21نمايد( موضوع ماده 
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 كتها و موسسات معتبري  كه نرخ ثابتي دارند صورت پذيرد.سعي شود خريدها از شر  17-2

 مصرفروند همچنين در خريد كاال و مواد شيميايي به تاريخ انقضاء و به ميزان مصرف ساالنه و   18-2
 مصرفي غيرقابل استفاده نگردند. سالهاي قبل دقت نموده تا مواد

 كد ملي فروشنده و بدون قلم خوردگي باشد.فاكتورهاي خريد بايد داراي آدرس، كد اقتصادي و   19-2

ذيحساب و مديركل امضا و پس از شماره گذاري در پوشه اي  توسطاسناد مالي ضروريست كليه   20-2
 مناسب بايگاني گردد.

الزم است كليه درآمدهاي وصولي شهرستان ها به حساب سيباي درآمد استان واريز و يك نسخه از   21-2
اضافه صورت حساب بانك در پايان هرماه در اسرع وقت به حسابداري مربوط تحويل فيش هاي مربوط به 

 گردد.

حسابداري مراكز استان مسئول  تطبيق درآمد وصولي شهرستان ها وواحدهاي تابعه در آمار ماهيانه با  22-2
وطه ربم صورتحساب بانكي بوده وموظف هستندمغايرت احتمالي رابه مقامات مافوق وحفاظت واطالعات 

 گزارش دهند .

 در مراكز تابعه كليه فيش هاي وصولي در دفتر ثبت درآمد يا رايانه ثبت گردد. 23-2

در تنظيم ضمايم اسناد تقدم و تأخر تاريخ رعايت گردد بعنوان مثال هيچگاه تاريخ درخواست نبايد  24-2
 بعد از تاريخ فاكتور و يا قبض انبار باشد .

براي هرگونه خريد قبالً بايد تامين اعتبار صورت گرفته و در دفاتر مربوط ثبت گردد و پس از انجام  25-2
 معامله بصورت قطعي درآيد. 

نشاني پاسخ دهندگان به استعالم در برگ استعالم و فروشندگان در برگ صورتحساب مشخص و   26-2
 گويا  باشد.

 وسط كارپرداز امضاء شود.در فاكتورها مهر حداقل بهاء درج و ت  27-2

 فروشندگان كاال بايد صورتحساب ها را امضاء و وصول وجه را اعالم دارند.  28-2

گواهي ثبت نام ماليات برارزش افزوده در مواردي كه ماليات برارزش افزوده كسر گرديده است اخذ  29-2
 شود.

از جريمه تاخيربيمه كاركنان قراردادي درابتداي سال كه هنوز قراردادسال  جهت جلوگيري 30-2
جديدمنعقدنشده است الزم است حداقل بيمه سهم كارمند وكارفرما مطابق حداقل حقوق اعالم شده براي آن 

 سال محاسبه وبه سازمان تامين اجتماعي پرداخت گردد.

 گردد.صادر وامضاء بايد توسط ذيحساب از حقوقگواهي كسر هرنوع  31-2
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هرنوع كسورات قانوني از بابت كسر حقوق و مزاياي اشخاص بايد در ليست حقوق منعكس و مستند  32-2
 باشد(مانند جريمه غيبت، اضافه پرداختها و غيره).

در كميسيون هاي مناقصه، مزايده و يا عقد قرارداد براي تضمين حسن انجام معامله، سفته و يا چك  33-2
اخذ نشود و سپرده ها بايد بصورت وجه نقد بحساب مربوط  واريز شده باشد و يا ضمانت نامه موعددار 

 معتبر بانكي اخذ شود.

بت ث سيستم نرم افزاري مربوطه يا دفاترقانونيمسئول امور مالي بايد اسناد را بموقع در حسابدار و  34-2
 د.ماينو تحويل خزانه معين استان نموده و تراز عملياتي را صادر 

قانون محاسبات عمومي رعايت مبالغ مشروحه  81از ماده » ب « در معامالت متوسط ضمن رعايت بند  35-2
 در آيين نامه همان سال الزاميست.

از خُرد كردن معامله به منظور عدم رعايت مقررات مربوط خودداري گردد. لذا براي خريد كاال يا انجام  36-2
 ررات مربوط اجرا شود.خدمات با هر قيمتي بايستي مق

خاذ ترتيبي اتت ، الزم اس در خصوص اخذ تعرفه هاي مصوب از زندانيان معرفي شده به مراكز سازمان 37-2
 بوده و معسر مي باشند ازن گردد كه  فقط زندانياني كه واقعاً از پرداخت تعرفه هاي پزشكي قانوني ناتوا

بديهي است مابقي زندانيان موظف به پرداخت . گردندپرداخت تعرفه هاي مصوب معاف و يا مشمول تخفيف 
  خاص پزشكي قانوني خواهند بود.ت تعرفه طبق آيين نامه تعرفه هاي خدما

در مراكزي  كه داراي پزشكان معاضدتي بوده و در محل مطب معاينه صورت مي پذيرد، اخذ وجوه  38-2
  اضافه بر تعرفه مصوب تحت هرعنوان ممنوع مي باشد.

 لذا رعايت ر به اينكه دريافت كم يا زياد تعرفه ها تخلف ودربرخي موارد جرم محسوب مي شودنظ  39-2
 سوي مسئولين مربوطه الزامي است . از ي ابالغي همان سالتعرفه هادقيق دريافت 

 
  : امور معاينات باليني -3
  
قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور يكي از وظايف سازمان اظهار نظر در  1ماده  1طبق بند    1-3

امور پزشكي قانوني و كارشناسي، كالبد گشايي و انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلينيكي به دستور مراجع 
 قضاييراجع م استعالم ذيصالح قضايي مي باشد لذا معاينه و اظهار نظر پزشكي قانوني بايستي در پاسخ به

 انجام گيرد. و دژباني نيروهاي مسلح و انتظامي ، اداره امور سرپرستي ، دفتر قضايي

پاسخ به استعالم ستاد امر به معروف و نهي از منكر و نيروي مقاوت بسيج منوط به ارائه  :1تبصره 
  تصويرمصدق دستور مقام قضايي است.
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هاي روانپزشكي پاسخ به استعالم درخصوص پرونده  13/7/89مورخه  58849:به استناد نامه شماره 2تبصره 
  شوراهاي حل اختالف  مجاز نمي باشد.

از وظايف ديگر سازمان پاسخ به استعالمات ادارات و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه و ساير   2-3
در چهارچوپ وظايف سازمان ودستگاههاي استعالم كننده  ايدب استعالمدستگاههاي دولتي است ليكن اين 

  باشد بر اين اساس :
الف : پاسخ به استعالم از كارافتادگي از جانب سازمان هاي دولتي از جمله آموزش و پرورش ، وزارت  -

  بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، صنايع دفاع و ... بالمانع است.
عات ادارات و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه و ساير ب : پاسخ به استعالم حراست و حفاظت اطال -

دستگاههاي دولتي جهت انجام آزمايش بررسي سوءمصرف مواد و الكل در خصوص پرسنل ادارات و 
  سازمانهاي متبوع با اخذ تعرفه بالمانع است. 

 است. درپاسخ به استعالم بيمه ها صرفا تاييد اصالت نظرات كارشناسي صادره سازمان مجازج :  -

د : پاسخ به استعالمات سازمان بهزيستي درخصوص سالمت جسماني و رواني، معاينه دبر و قبل ، تعيين  -
 بالمانع است. درخصوص مددجويان  سن و جنسيت

 ه : پاسخ به استعالم فدراسيون ورزشي جمهوري اسالمي ايران درخصوص تعيين سن بالمانع است. -

طالق درخصوص آزمايش بارداري مجاز بوده ليكن درخصوص  ز : پاسخ به استعالم دفاتر ازدواج و -
  معاينه پرده بكارت مجاز نمي باشد.

در صورت ابهام در پاسخ به مراجع ديگر، مدير كل استان از اداره كل حقوقي و معاونت پزشكي و  :تبصره 
  آزمايشگاهي استعالم نمايد.

 موارد چهارگانه ذيل توجه گردد :جهت بهره گيري از منابع جهت اظهار نظر كارشناسي به  3-3

  . ميباشدمجازات اسالمي  قانون نظرات كارشناسي ، قوانين موضوعه از جملهاصلي مبناي  -الف 
رعايت كليه دستورالعملها ، بخشنامه ها و پاسخ كارشناسي به پرسشهاي مطروحه كه توسط معاونت   -ب 

ادارات كل پزشكي قانوني استانها ابالغ مي گردد ، پزشكي وآزمايشگاهي تهيه شده و به نحو مقتضي به 
 ضروري است.

ضرورت استفاده از منابع كتاب ارش و ديه ، پژوهش در نقص عضوي و ارش ، كتابچه گواهي نويسي  –ج
 ارائه نظرات كارشناسي با رويه اي واحد مي باشد.   ،در پزشكي قانوني 

 ب"و    "الف"ومطالب ذكر شده در بند  "ج"در صورت وجود تناقض بين منابع اشاره شده در بند  -د
به شرط آنكه زمان ابالغ پس از  البته درخصوص بند( ب)است (الف وب)ارجحيت جهت اظهار نظربا بند"

 چاپ كتاب باشد .
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به كليه استعالمات مراجع قضايي كه درحيطه وظايف سازمان است پاسخ روشن و مستدل داده شود و  4-3
 از ارائه نظرات كارشناسي مبهم خودداري گردد.

و زمان حدوث جراحات  ابعاد، محل ، تعداد ، نوع در كليه نظرات كارشناسي مربوط به ضرب و جرح 5-3
پديد آورنده آنها  ذكر و در صورت نياز به مراجعه مجدد ، و صدمات و همچنين خصوصيات فيزيكي آلت 

مورخ  71383زمان مراجعه متناسب با نوع و شدت جراحات و صدمات ايجاد شده (دستورالعمل شماره 
 ) اعالم گردد.18/7/1390

درخصوص انجام چند معاينه جسماني از قبيل معاينه ضرب و جرح و دبر و ... سقف تعرفه اخذ مي   6-3
  گردد (تعرفه بيشتر).

در صورتيكه عالوه بر انجام معاينه جسماني معاينه روانپزشكي نيز در اداره پزشكي قانوني ( توسط  7-3
 تعرفه هر دو دريافت گردد. الزم استروانپزشك ) انجام شود 

اداره كل حفاظت  21/2/1392مورخ  17340درخصوص گواهي هاي صادره، دستورالعمل شماره   8-3
 اطالعات سازمان مد نظر باشد.

 پرونده نهائي يا زمان ختمدر نظرات كارشناسي صادره ارش صدمات و جراحات ارش پذير در گواهي  9-3
  تعيين گردد.

كارشناسان دراستحقاق ارش براي يك صدمه و جراحت ، در موارد اختالف في مابين قضات و  _تبصره 
 تعيين ارش منوط به استعالم مرجع قضايي است.

صورت مي گيرد اصل  مشاور يا معالجبا پزشك  در كليه پرونده ها كه جهت اظهارنظر كارشناسي   10-3
  گردد. نگهداري در سوابق  يا معالجمشاور پزشك نظريه 

الزم است برگه هاي مشاوره دوبرگي حاوي  عكس باكيفيت مناسب بوده وبه پزشك مشاورتاكيدگردد   11-3
  پس ازاحرازهويت پاسخ مشاوره درپاكت  دربسته و ممهور عودت داده شود.

 از مشاوره هاي غير ضروري پرهيز گردد.  3 -12

شناسي بر نظرات كار اداراتنظارت فني مستمرو موثر مديران كل استانها ، معاونين فني ايشان و روساي   13-3
 صادره در مراكز پزشكي قانوني ضروري است .

  احراز هويت فرد معاينه شونده به طور دقيق انجام شود.  14-3
دبر و قُبل ، روانپزشكي، تست اعتياد و الكل،زنداني بودن كليه نظرات كارشناسي صادره(بخصوص   15-3

 نظريهمراجعه كننده،تحمل مجازات، تعيين سن، رشادت) الزم است تصوير فرد معاينه شونده در باالي 
  .چاپ (اسكن) ومهرگردد كارشناسي
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زمان عكس  در معاينات الزم است در معرفي افراد جايگزينبا توجه به امكان سوءاستفاده  در   3- 16
مل گرفتن عكس بشكلي باشد كه تصوير فرد بطور كاه و نحواز وب كم هاي با كيفيت باال استفاده ، برداري 

يرش به تطبيق فرد پذمراجعه كننده نسبت  احراز هويتپزشك معاين ضمن قابل شناسايي باشد همچنين 
  نمايد. شده با عكس الصاقي اقدام و از صحت آن اطمينان حاصل

 شود. نام و نام خانوادگي پزشك معاين در برگ دوم گواهي  بطورخوانا نگارش و امضاء  3 -17

از ارجاع بيهوده پرونده ها به كميسيون يا پيشنهاد به مقام قضايي جهت طرح پرونده در كميسيون   18-3
 خودداري گردد.

جود نقص عضوي و در صورت ضرورت ارجاع پرونده از بخش معاينات به كميسيون در صورت و  19-3
 ارش ، ميزان آن در كميسيون تعيين شده ولي تنها تعرفه كميسيون اخذ گردد.

 در شهرستانهايي كه داراي مركز پزشكي قانوني هستند از معاينه در مطب خودداري گردد.  3 -20

ي قانونحتي المقدور از پزشكان ، در صورت عدم حضور پزشك قانوني در شهرستانها به هر دليل   21-3
  ساير مراكز استفاده گردد.

اره يا فرد مجاز از طرف رئيس اديا جانشين ايشان  مسئول مركزكليه نظرات كارشناسي صادره با امضاء  22-3
  گردد. صادر

و دستورالعمل همان سال درخصوص تعرفه ها ، آيين نامه تعرفه خدمات خاص پزشكي قانوني   23-3
 مربوطه مد نظر باشد.

زمان تحويل گواهي به مراجعين انجام  درارايه خدمات ومعاينه مراجعين دريافت تعرفه حداكثر تا  24-3
 گردد.

 درخصوص ضايعاتي كه ديه مقدردارند ازتعيين ارش خودداري شود .  25-3

از تعيين ارش ضايعات به صورت ريالي خودداري شده وميزان ارش بصورت درصدي ازديه كامل   26-3
  شود.انسان تعيين 

درمورد ضايعات وجراحاتي كه ديه مقدردارند ازذكر ميزان ديه درنظريه كارشناسي صادره خودداري   27-3
 گردد..

ه شكستگي مگر آنك ربوط به شكستگي بيني معاينه مجددالزامي نيست درخصوص نظرات كارشناسي م  28-3
 .جودداشته باشدو كج جوش خوردگيبوده وبنحوي باشد كه احتمال عوارض وبيني باجابجايي 

به جهت تطبيق با قانون ديات براي شكستگي هاي چند قطعه اي استخواني ازعبارت خردشدگي  29-3
 استفاده گردد.
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اظهارنظر درخصوص وضعيت رواني مراجعين بخصوص درمعاينات مهم بايد پس از مشاوره متخصص   30-3
صغر ويابيماري رواني مزمن كه تغييرات  روانپزشكي صورت گيرد مگردرموارد عقب ماندگي متصل به زمان

مورخ  67699ظاهري ورفتاري واضح دارد وتشخيص باليني به راحتي امكانپذير است(دستورالعمل شماره 
10/7/1390( 

در نظرات كارشناسي صادره جهت معاينات روانپزشكي الزم است به تمامي موارد خواسته شده از   3 -31
وكامل داده شود .ضمنا درگواهي هاي صادره عكس مراجعه كننده اسكن طرف مرجع قضايي پاسخ جامع 

 شود ودر صورت عدم امكان عكس وي الصاق ومهر شود .

  درمعاينات پرده بكارت ذكر ساعت معاينه وتاريخ آن الزامي است .  32-3
 انجام معاينه پرده بكارت با درخواست شخصي مجاز نمي باشد.  3 -33

سن دستورالعمل مربوطه مد نظر باشد و تغيير سن افراد تنها در موارد ارائه مستندات درخصوص تعيين   34-3
 قطعي مجاز است .

نظر در صدور مجوز سقط درماني ماده واحده سقط درماني و دستورالعمل مربوطه و اصالحيه آن مد   35-3
 باشد.

براي پيشگيري از هرگونه ابهام هنگام بستن پرونده ابتدا گزارش كاملي از ضايعات اعالمي قبلي  36-3
 ووضعيت فعلي آنها نوشته شود وسپس حسب مورد نقص عضوي وارش آنها اعالم گردد .

با توجه به حساسيت معاينات اختصاصي زنان  در حفظ اطالعات اينگونه پرونده ها كه داراي اهميت  37-3
  ص بوده  دقت واهتمام بيشترالزاميست.خا
درمواردي كه مصدوم سابقه بستري دربيمارستان را ذكر مي كند عالوه بر گواهي پزشك معالج الزم  38-3

 است تصوير مصدق پرونده باليني نيز اخذ وضميمه پرونده پزشكي قانوني گردد.

در هنگام در خواست پرونده بيمارستاني تاكيد گردد پرونده در پاكت ولفاف مناسب پس از مهرشدن   39-3
  وبه صورت سربسته به سازمان ارسال گردد.

فردمراجعه كننده باشد،اخذ  پزشكي قانوني  پزشك دريك پرونده نبايدهم درمانگر وهم كارشناس 40-3
گيري درنتيجه كارشناسي گرددجايزنيست،فقط مي توان مشاوره ازچنين پزشكي نيز چنانچه موجبات سو

ازاينگونه پزشكان درخصوص اقدامات درماني كه براي بيمارخودانجام داده اند اخذ توضيح نمود لذادر اينگونه 
  موارد بايد پرونده را با نظر مدير واحد به پزشك ديگر ارجاع دهد.

جعين به مراكز مجاور موجب عسر وحرج گرددصدور تبصره: چنانچه مركز داراي يك پزشك باشد وارجاع مرا
  گواهي درآن مركز بالمانع است .

  .مي باشدها از مراكز، حتي توسط پزشكان مربوط ممنوع خارج كردن پرونده 41-3
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 كليه پزشكان وكارشناسان بايد درمحيط كار از روپوش سفيد استفاده نمايند . 42-3

از طريق اداره كل استان به  هرگونه ارجاع موارد خاص داراي ابعاد سياسي واجتماعي در اسرع وقت و 43-3
  حوزه رياست ومعاونت پزشكي وآزمايشگاهي  اطالع داده شود .

  
 :امورتشريح و بررسي صحنه -4

  
  مواردي كه در معاينه و كالبدكشايي جسد و صدور جواز دفن بايد مدنظر گرفته شوند:  1-4
با توجه به اين كه تأخير در معاينه اجساد ممكن است با استقرار و گسترش فساد نعشي و دشواري  1-1-4

در تعيين علت فوت همراه شود ، ضمن توجه به نگهداري اجساد در سردخانه ، الزم است در اسرع وقت 
  الزم بعمل آيد .پس از تحويل گرفتن جسد نسبت به معاينه و عنداللزوم انجام كالبدگشايي اقدامات 

الزم است در معاينه اجساد ، طرح تطبيق امور پزشكي با مسائل شرعي رعايت شده و حتي االمكان   2-1-4
و معاينه اجساد مذكر توسط پزشك و كاردان  زنمعاينه اجساد مؤنث توسط پزشك و كاردان پزشكي قانوني 

  گيرد. انجام مردقانوني پزشكي 
و كالبدكشايي جسد و نمونه برداري از اجساد الزم است از مستندات علمي  در نگارش شرح معاينه  3-1-4

مروري بر اصول نمونه برداري و ارسال  "و  "اصول نگارش كالبدگشايي "فني بخصوص مندرجات كتاب 
  استفاده گردد. "آن به آزمايشگاههاي پزشكي قانوني 

فرم گزارش معاينه جسد كه در باالي كادر  الزم است كليه  عناصر اطالعاتي هويتي وغير هويتي ، 4-1-4
  شرح معاينه جسد مي باشد به صورت كامل تكميل شود.

الزم است شرح معاينه جسد به صورت دقيق ، مشروح و كامل نوشته و ضميمه پرونده گردد بديهي  5-1-4
ننده د و كمك كاست ذكر نكات منفي شرح معاينه در پرونده هاي مورد بررسي به اندازه نكات مثبت ارزشمن

  است .
شرح معاينه جسد روي اوراق مخصوص نوشته و تايپ شود و از نگارش آن بر روي اوراق غير  6-1-4

  سازماني خودداري گردد.
در تعيين زمان تقريبي حدوث مرگ ضمن توجه به پديده هاي نعشي در صورت وجود مستندات  7-1-4

  كر گردد .قطعي ديگر به آن توجه وسپس در شرح معاينه جسد ذ
در معاينه اجساد موارد مهمي مانند انجام معاينه پرده بكارت و مقعد ، بررسي وضعيت حاملگي(در  8-1-4

  سنين باروري) وعنداللزوم نمونه برداري از واژن و مقعد ضروري است .
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ر در شرح معاينه اجساد ، ذكر وجود يا عدم وجود آثار تزريقات و زمان تقريبي آن به خصوص د 9-1-4
  مواد مخدر الزامي است . مصرفسوء و موارد مشكوك به اعتياد 

در شرح معاينه جسد به آن اشاره  "الزم است در صورت برداشتن هر گونه نمونه از جسد ، حتما 10-1-4
  گردد.

در موارد نمونه برداري از جسد جهت آزمايش سم شناسي  بويژه در موارد مشكوك به اعتياد و يا  11-1-4
مواد ، حتي االمكان نمونه صفرا و ادرار نيز به همراه ساير نمونه ها جهت بررسي به آزمايشگاه سوءمصرف 

  سم شناسي ارسال گردد.
  خودداري گردد. "از ارسال نمونه هاي آزمايشگاهي مربوط به اجساد توسط همراهان متوفي اكيدا  12-1-4
برنده به بدن مي باشد بايد ابعاد و محل  در مواردي كه علت فوت متوفي اصابت جسم نوك تيز و  13-1-4

آناتوميك هر جراحت ، حياتي يا غير حياتي بودن هر كدام و صدمات ايجاد شده ناشي از هر جراحت به 
صورت جداگانه در شرح معاينه جسد و كالبدگشايي ذكر گردد. الزم به ذكر است كه برداشتن نمونه خون 

نمونه برداري جهت آزمايشگاه سم شناسي بمنظور بررسي  ازدرصورت نيجهت بررسي گروه خون متوفي و 
  . انجام شودسوءمصرف الكل، مواد مخدر وروان گردان توسط متوفي 

در موارد اصابت گلوله، معاينه جسد حتي المقدور با حضور كارشناسان اسلحه شناسي اداره   14-1-4
عبور گلوله در داخل بدن  ودر صورت تشخيص هويت انجام شود . الزم است پزشك معاين مسير و جهت 

  امكان فاصله شليك را نيز مشخص و در گزارش معاينه جسد قيد نمايد.
ات و اصالح مشخصشناسايي در موارد اجساد ناشناس الزم است مطابق با دستورالعمل نحوه معاينه ،   15-1-4

عمل  18/7/94مورخ  76490ره و اصالحيه آن به شما 19/7/93مورخ 102782اجساد ناشناس به شماره نامه 
  شود.

در مواردي كه فوت در زندان و بازداشتگاه يا مراكز تأميني و تربيتي رخ مي دهد ، با توجه به   16-1-4
اهميت موضوع ،  معاينه وبررسي دقيق توسط پزشك معاين بعمل آمده و ضمن مستند سازي كامل و رعايت 

  يح اعالم گردد.موازين علمي حتي المقدور علت فوت بصورت صر
ضروري است در خصوص نحوه مواجهه و معاينه اجساد با شرايط خاص به دستورالعمل شماره   17-1-4

  عمل شود. 03/02/92مورخ  9862
در مواردي كه تعيين علت فوت با معاينه ظاهري امكان پذير نباشد الزم است جهت تعيين علت   18-1-4

ه برداري ويا بررسي مدارك پرونده باليني ويا كيفري ويا اظهارات فوت از كالبدگشايي ودر صورت لزوم نمون
  بستگان استفاده نمود.
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بر اساس اظهارات بستگان و بدون استناد به مدارك پزشكي  ": بديهي است تعيين علت فوت صرفا 1تبصره ٭
  يا انجام كالبدگشايي فاقد مبناي علمي است .

: در مواردي كه جهت تعيين علت فوت از مدارك پرونده باليني ويا كيفري استفاده مي شود الزم  2تبصره ٭
  است تصوير اين مدارك ضميمه پرونده پزشكي قانوني گردد.

در مواردي كه مرجع قضايي عليرغم نظر پزشكي قانوني مبني بر ضرورت كالبدگشايي جهت تعيين   19-1-4
عدم كالبدگشايي داشته باشد ، ضمن اخذ دستور كتبي مبني بر منع كالبد گشايي از علت فوت ، اصرار به 

مرجع قضايي مربوطه و ضميمه كردن آن در پرونده ، در جواز دفن ، بند غيرقابل تعيين عالمت زده شود و 
به دليل دستور صريح مرجع قضايي جواز "در شرح معاينه جسد در قسمت مربوط به علت فوت ذكر شود 

بديهي است عدم كالبدگشايي به صرف اصرار بستگان مجاز   "فن بدون تعيين علت مرگ صادر شده است. د
  نبوده و در اين موارد تعيين تكليف با مرجع قضايي است.

موارد عدم تعيين علت   IVب ثبت آمار معاينات اجساد : بخش  1با توجه به اين كه  فرم شماره  "ضمنا 
شد لذا مي با "غيرقابل تعيين  " -وب  "به علت عدم كالبدگشايي طبق دستور قاضي  "-شامل الف  مرگ
است مواردي كه به علت عدم كالبدگشايي طبق دستور قاضي در بخش غيرقابل تعيين جواز دفن عالمت  الزم

شده  به جسد، اسكلتي زده شده  با غير قابل تعيين به دليل ساير علل  از جمله فساد شديد ، حمله جانوران
  و ....تفكيك و مطابق فرم آماري ارسال گردد.

برگه هاي جواز دفن پزشكي قانوني بايد توسط پزشكان قانوني هر مركز نوشته شود و صدور جواز   20-1-4
  دفن در سربرگ  ويا جواز دفن هاي پزشكي قانوني توسط پزشكان خارج از مركز ممنوع است .

مورخ 126379يح جواز دفن به دستورالعمل راهنماي تكميل جواز دفن به شماره جهت تكميل صح  21-1-4
  معاونت پزشكي آزمايشگاهي مراجعه شود. 20/11/94
گرافي از اجساد و صدمات و جراحات آن ها در تاالر تشريح بايد درنظر گرفته  مواردي كه درفتو  2-4

  شود:
و بدون لباس ) و همچنين از صدمات و جراحات ( داخلي  الزم است از كليه اجساد مورد معاينه ( با  1-2-4

  و خارجي ) از زواياي الزم فتو گرافي ديجيتالي به عمل آيد و در سوابق ضميمه گردد.
در هنگام فتو گرافي از چهره و ظاهر جسد بايد عكاس در سمت راست و قسمت مياني جسد قرار   2-2-4

  گيرد.
از جسد الزم است شماره جواز دفن يا شماره پرونده متوفي به همراه  در كليه تصاوير برداشته شده  3-2-4

سال معاينه ، تاريخ عكسبرداري و نام مركز معاينه كننده جسد و شماره جرح يا صدمه ( در صورت تعدد 
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جراحات ) بر روي يك برگه كاغذ يا مقوا بطور مشخص و خوانا نوشته شده و به وضوح در عكس قابل 
  رؤيت باشد .

در هنگام فتو گرافي از صدمات يا جراحات در جسد بايد حتي االمكان خط كش در كنار ضايعه يا  4-2-4
  جراحت قرار داده شود .

الزم است فتو گرافي بويژه در خصوص مرگهاي خشن و قتل وهمچنين موارد مشكوك به قتل ( نظير  5-2-4
  ا توجه و دقت كافي انجام گيرد.اصابت گلوله، چاقوخوردگي ، كودك آزاري و....) يا خودكشي ب

درمرگ هاي مشكوك فتو گرافي ويا فيلم برداري از كليه نواحي بدن و كليه مراحل تشريح انجام   6-2-4
  گيرد.

 شاغل در تاالر تشريح جهت رعايت ايمني بايد انجام دهند.مواردي كه پرسنل   3-4

يكبار مصرف از قبيل ماسك،دستكش و...را در كيسه بعد از اتمام معاينه وكالبد گشايي جسد ،وسايل   1-3-4
) safety boxهاي زباله ولوازم برنده ونوك تيز از قبيل سر سوزن وتيغ بيستوري و....را در ظروف ايمن (

  ريخته و مانند زباله هاي بيمارستاني جهت معدوم شدن تحويل شهرداري گردد.
سوزن دوخت و دسته تيغ بيستوري و .....) را پس  الزم است وسايل مخصوص كالبدگشايي( از قبيل  2-3-4

  ازاتمام معاينه وكالبد گشايي، با دقت شستشه و خشك نموده و داخل كمد مخصوص قرار دهند .
  مواردي كه جهت رعايت بهداشت محيط كار در تاالر تشريح بايد رعايت گردد.  4-4
ر ظروف مخصوص قرار داده شوند و به صورت كليه گانهايي كه يكبار مصرف نيستند در پايان روز د  1-4-4

  جداگانه شستشو شوند.
تا  0ضروري است كه اجساد از هنگام تحويل به قسمت تشريح تا زمان معاينه در سردخانه با دماي   2-4-4
درجه سانتي گراد نگهداري شوند. ( در صورتي كه نگهداري طوالني مدت اجساد مد نظر باشد ، اجساد را  4

  دخانه هاي زير صفر درجه قرار داد.)بايد در سر
كليه اجساد پس از اتمام معاينه و كالبد گشايي با دقت ترميم و آراسته شود و بعد از شستشو در كاور   3-4-4

رامستان تحويل بستگان وامبوالنس مخصوص حمل جسد آمخصوص جسد قرار داده شده و جهت انتقال به 
  سردخانه منتقل شوند)گردند.( يا حسب مورد در اسرع وقت به 

  اجساد بدون كاور خودداري گردد. انتقال جهت جلوگيري از انتقال بيماري هاي عفوني از   4-4-4
  جهت جلوگيري از انتقال بيماري هاي عفوني از تماس بستگان با اجساد خودداري گردد.  5-4-4

كه در  35610تشريح به شماره ايمني در تاالر 1و2رعايت دستورالعمل شماره 4-4و 4-3عالوه بر موارد 
  ت.به ادارات كل استانها ابالغ گرديده ضروري اس 10/4/92مورخه

  ساير مواردي كه در فرآيند معاينه اجساد بايد به آن توجه شود.   5-4
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 بعد از احراز هويت جسد و  فرد تحويل گيرنده جسد ، بايد تصوير كارت ملي يا شناسنامه يا كارت  1-5-4
  شناسايي معتبر متوفي و فرد تحويل گيرنده جسد اخذ و ضميمه پرونده گردد.

جسد بايد پس از معاينه و صدور جواز دفن مطابق با درخواست مرجع قضايي ذيربط تحويل بستگان   2-5-4
  گردد ودر صورتيكه  آن مرجع درخواست ديگري را كتبا اعالم نمايد طبق آن عمل شود.

رش شرح معاينه جسد به اشخاص ، ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي بدون از تحويل گزا  3-5-4
دستور مراجع قضايي خودداري شود ، مگر در مواردي كه دستگاه استعالم كننده طبق ضوابط ومقررات مربوطه 

  و در چارچوب وظايف خود عمل نموده باشد.
ز دفن در سازمان تنها بر اساس دستور مراجع بر اساس قانون تشكيل سازمان ، معاينه و صدور جوا  4-5-4

قضايي امكان پذير است و اين سازمان تعهدي در رابطه با معاينه وصدور جواز دفن ساير اجساد  (نظير 
  درخواست شخصي ويا ارجاع از ساير مراجع بجز مراجع و ضابطين قضايي ) را  ندارد .

د قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور به عهده نگهداري اجساد و امور مربوط به آن طبق مفا  5-5-4
  ، مگر در مواردي كه درخواست مرجع قضايي بر عدم دفن متوفي باشد.اين سازمان نمي باشد 

  رعايت احترام جسد در كليه مراحل جابجايي ، معاينه و تحويل جسد ضروري است .  6-5-4
اقدامات و دستورالعمل نحوه حضور  طبقجرم خصوص نحوه حضور پزشكي قانوني در صحنه   7-5-4

همچنين دستورالعمل شماره و  10/10/91مورخ  105877پزشكي قانوني در صحنه كشف جسد به شماره 
  معاونت پزشكي آزمايشگاهي عمل شود. 5/4/92مورخ  34051

 ياسيافراد سو  زندان ها ،بازداشتگاهها، مراكز تأميني و تربيتيالزم است در كليه مرگهاي رخ داده در   6-4
باتوجه به اهميت وحساسيت موضوع به صورت مجزا (در صورت امكان دراتاق معاينه وتشريح جدا)فقط با 

ص بصورت دقيق بررسي و اظهار نظر در خصو حفاظتي وامنيتيحضور پزشك و پروسكتور با رعايت نكات  
يت و رعا وير برداري گرددجسد تص ضرب ،جرح وتزريقعلت فوت بعمل آيد وهمچنين از ضايعات وآثار 

  . الزامي است 3/2/1392مورخه  9862دستورالعمل شماره 
 در موارد تحويل اجساد كليه اقالم ومدارك و وسايل زينتي وغيره همراه جسد مي بايست توسط راننده  7-4

وتحويل گيرنده(در صورت امكان در محل تعيين شده) بررسي وفرم ورود جسدتكميل شود در زمان تحويل 
اقالم مطابق فرم ورود جسد به خويشاوندان يا مامورين ، با ذكر مشخصات تحويل گيرنده واخذتصويرمدارك 

  تكميل وهردوفرم ضميمه پرونده گردد.  شناسايي وي ،فرم خروج جسد
مشاهده وكشف  هرگونه مواد مخدر در اجساد ضمن صورتجلسه ودرج در پرونده ،عكس  صورتدر   8-4

ربوطه م برداري ،توزين ،توصيف  دقيق وتعيين نوع مواداحتمالي مراتب طي گزارشي به حفاظت واطالعات 
  مراجع انتظامي يا قضايي مربوط ارسال گردد.موادمكشوفه به واطالع 
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است ليست افراد مجهول الهويه ارجاعي به پزشكي قانوني با فهرست وسايل همراه بصورت ماهيانه  الزم  9-4
  ارسال گردد.مربوطه به حفاظت واطالعات 

  
  
  امورآزمايشگاهي: -5
  
  يد مورد توجه و مد نظر قرار گيرد:رعايت نكات مشروح ذيل در آزمايشگاه مراكز الزامي است و با 1-5
 و نظم در كليه بخش هاي آزمايشگاه الزامي است. رعايت بهداشت 1-1-5

  يد از روپوش سفيد استفاده نمايندكليه كاركنان شاغل در آزمايشگاه با 2-1-5
 استفاده از دستكش براي كليه كاركنان آزمايشگاه در هنگام كار الزامي است. 3-1-5

  كار الزامي است. استفاده از ساير وسايل ايمني شخصي حسب مورد و با توجه به نوع 4-1-5
  تهيه و در دسترس بودن جعبه كمك هاي اوليه و وسايل اطفاي حريق در آزمايشگاه  ضروري است. 5-1-5
تعبيه وسايل ايمني از قبيل چشم شور و دوش اضطراري در كليه بخش هاي آزمايشگاه كه احتمال  6-1-5

  ت.بروز آلودگي ها و حوادث شيميايي در آنها وجود دارد، الزامي اس
(با توجه به نوع فعاليت هاي انجام شده) در هر آزمايشگاه  وجود تهويه و هودهاي مناسب و استاندارد 7-1-5

  الزامي است.
نصب عاليم و نشانه هاي استاندارد هشدار دهنده براي مناطق پر خطر و يا حساس آزمايشگاه(مانند   8-1-5

و الكتروفورز   PCR ، بخش DNAستخراج بخش استخراج داروها و سموم در بخش سم شناسي، بخش ا
  در آزمايشگاه ژنتيك و يا بخش پاساژ بافت در آزمايشگاه آسيب شناسي) الزامي است.

بازديد فني منظم و دوره اي از كليه لوازم و تجهيزات ايمني(مانند هودهاي آزمايشگاهي، سيستم هاي   9-1-5
 ازسوياطمينان از كاركرد مناسب تجهيزات مذكور اعالن و اطفاي حريق، كپسول آتش نشاني و ...) براي

الزامي مي باشد. در ضمن بايد كليه مستندات مربوط به بازديد و تعمير دوره اي اين لوازم و  مسئولين ذيربط
  تجهيزات در مكان مناسب نگهداري شود.

ش نوآسي و دستكبعد از اتمام آزمايش ها، وسايل يكبار مصرف( مانند سرنگ، كاست كيت هاي ايم  10-1-5
) و كيسه هاي زباله ريخته شده و مانند زباله هاي بيمارستاني جهت   safety boxو...) در ظروف ايمن(

  معدوم شدن تحويل شهرداري گردد.
وجود صابون و مواد ضدعفوني كننده مناسب( عوامل آنتي سپتيك و دزانفكتانت ) در كليه بخش  11-1-5

  هاي آزمايشگاه الزامي است.
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  در پايان ساعات كاري آزمايشگاه، بايد كليه لوازم و مواد به محل هاي خود بازگردانده شوند. 12-1-5
در قسمت هايي از آزمايشگاه كه در آن آزمايش بر روي نمونه هاي زيستي انجام مي شود، ضدعفوني  13-1-5

  كردن سطوح و ميزهاي كار آزمايشگاهي با عوامل دزانفكتانت مناسب الزامي است.
امحاي كليه مواد، محلول ها و نمونه ها در آزمايشگاه بايد به صورت علمي و رعايت نكات بهداشتي   14-1-5

  و مقررات موجود صورت پذيرد.
كليه نمونه ها در آزمايشگاه هاي پزشكي قانوني از زمان تحويل تا ارسال نتايج به مرجع درخواست  2-5

  ) نگهداري شوند.chain of custodyصورت مستند(رعايت كننده بايد طبق ضوابط علمي، حفاظتي و به 
كليه نمونه هاي دريافتي در آزمايشگاه بايد از نظر رعايت اصول علمي ارسال نمونه ها بر طبق كتاب و   3-5

دستورالعمل هاي منتشره از سوي معاونت امور پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور بررسي 
غاير با آن به صورت مستند در زمان تحويل نمونه ثبت و در صورت ضرورت به مرجع شده و كليه موارد م

  درخواست كننده آزمايش منعكس گردد.
در كليه آزمايشگاه ها بايد تهيه گزارش نهايي نتايج آزمايش ها  براساس اصول، شواهد و مستندات   4-5

تن نهايي گزارش ها مانند موارد ذكر شده علمي صورت گرفته و در صورت وجود الگوي استاندارد در تهيه م
مروري  "در بخش اصول گزارش نويسي آزمايش هاي سم شناسي آسيب شناسي قانوني (رجوع شود به كتاب 

براصول نمونه برداري وارسال آن به آزمايشگاه پزشكي قانوني ،انتشارات مركز تحقيقات پزشكي قانوني دبير 
  ) رعايت اين الگو الزامي است.91سال خانه تدوين كتب مرجع پزشكي قانوني 

در پايان ساعات كار آزمايشگاه و در مواقع عدم استفاده از دستگاه هاي حساس (مانند ترازو، رايانه و   5-5
انواع كروماتوگراف ها)، جهت جلوگيري از بروز آسيب ناشي از گرد و غبار محيط، استفاده از كاورهاي 

  الزامي است.مناسب براي پوشش دستگاه ها 
(مانند برگه هاي كاري، كروماتوگرام ها و اسپكتروگرام ها) بايد به پرونده  كليه مستندات آزمايش ها  6-5

  آزمايشگاهي مربوط ضميمه گردند.
كليه مواد و محلول هاي تهيه شده جهت آزمايش ها بايد در ظروف مناسب تهيه شده و داراي برچسب   7-5

  مشخصات باشند.
برچسب مشخصات ظروف مواد و محلول ها، ذكر نام ماده شيميايي، غلظت، تاريخ ساخت،  رويبر  8-5

  تاريخ انقضا، شرايط نگهداري و حسب مورد هشدارهاي الزم ضروري است.
  كليه استانداردهاي داروها و سموم بايد در بسته بندي و شرايط مناسب نگهداري شوند.  9-5

مواد شيميايي جهت ساخت واكنش گرها، محلول ها و انجام آزمايش ها استفاده از گريدهاي مناسب   10-5
  برحسب روش مورد استفاده الزامي است.
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كليه داروها و مواد شيميايي تحت كنترل(مانند ترياك، مرفين، كدئين، هروئين، متادون، بوپرنورفين و   11-5
آنها استفاده مي شوند بايد در محل هاي حشيش) كه در آزمايشگاه به عنوان استاندارد جهت انجام آزمايش از 

امن ترجيحاً در كمد داراي قفل نگهداري شده و كليه نقل و انتقاالت آنها تحت نظر رييس آزمايشگاه يا فردي 
  كه از جانب او تعيين مي شود و به صورت مكتوب صورت گيرد.

  م مستندسازي مناسب باشد.آزمايشگاه بايد در مورد داروها و مواد تحت كنترل داراي يك سيست  12-5
كليه تجهيزات مواد مرجع، كاليبراتورها، كيت ها و ساير مواد مصرفي مورد نياز آزمايشگاه ها بايد از   13-5

  .مارك هاي معتبر و مورد تاييد معاونت امور پزشكي و آزمايشگاهي سازمان تهيه شوند.
و يا بخشنامه هاي صادره از سوي معاونت   (SOP)هاي استاندارد عملياتي دستورالعمل رعايت  14-5

 پزشكي و آزمايشگاهي سازمان جهت انجام امور فني آزمايشگاهي، الزامي است.

روند رسيدگي و پاسخ دهي به درخواست هاي مواد مصرفي، كاالها و تجهيزات تخصصي كه از سوي   15-5
  باشند. بخش ها و كاركنان آزمايشگاه ارايه مي شوند ، بايد مشخص و مستند

توجه مستمر به وضعيت مواد، كاالها و تجهيزات موجود نظير تاريخ انقضاي مصرف، وضعيت موجود   16-5
  دستگاهها و غيره الزامي است.

صورت برداري از مواد و كاالهاي موجود در انبار آزمايشگاه در دوره زماني مناسب و معين، الزامي   17-5
  است.

مايشگاه از نظر تهويه مناسب، دما، رطوبت، امنيت، نحوه دسترسي و ... الزامي توجه به وضعيت انبار آز  18-5
  است.

  به روز نمودن شناسنامه آزمايشگاهي و ارسال منظم آن به معاونت پزشكي و آزمايشگاهي الزامي است.  19-5
مصرفي،  ثبت و اندازه گيري روزانه دماي يخچالهاي موجود در آزمايشگاه كه جهت نگهداري مواد  20-5

  كيتها و نمونه ها مورد استفاده مي باشند، ضروري است.
عاليم بين المللي خطرات مواد شيميايي، تهيه شده و در معرض ديد قرار داده شوند. محل هاي   21-5

جداگانه اي به منظور نگهداري مواد قابل انفجار، قابل اشتعال، سمي، خورنده و يا راديواكتيو در نظر گرفته 
  شوند.

  در مورد كپسولهاي گازهاي فشرده و سرمازاي موجود در آزمايشگاه الزم است:  22-5
  دستورالعمل بكارگيري و نگهداري آنها موجود باشد. -
  محل نگهداري آنها مشخص باشد. -
  كپسول حاوي اين گازها ايمن بوده و به طور مرتب بازرسي شود. -
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  كپسول خالي به روش صحيح نگهداري شود. -
  پر كردن مجدد آنها از شركت هاي معتبر استفاده شود. براي -

 در هنگام تحويل نمونه هاي آسيب شناسي از تاالر تشريح و شهرستانهاي تابعه و استانهاي همجوار  23-5

بايد شماره مندرج و تعدادو نوع بافتهاي موجود در ظروف نمونه با برگه درخواست آزمايشگاهي تطبيق و در 
گونه مغايرت، ضمن تنظيم صورتجلسه، مراتب بالفاصله به رئيس بخش يا جانشين وي صورت وجود هر 

 اعالم و تا قبل از تعيين تكليف از پذيرش نمونه ها خودداري شود.

ذكرخالصه اي از شرح معاينه جسد، سوابق بيماري، داروهاي مصرفي، اقدامات درماني انجام شده  24-5
به همراه تشخيص هاي افتراقي در برگه درخواست آزمايشگاهي هنگام ودرصورت لزوم پرونده كيفري متوفي 

  ارسال نمونه به آزمايشگاه آسيب شناسي قانوني الزامي است. 
الزم است بافتهاي ارسالي به آزمايشگاه آسيب شناسي قانوني در تناسب با شرح حال و تشخيص هاي   25-5

ليت اجراي اين موضوع با پزشك معاينه كننده جسد افتراقي مطرح شده و منطبق براصول علمي باشد. مسئو
  است.استان مربوطه  بعهده رئيس تاالر تشريح ويامديركل حسب مورد و نظارت بر حسن اجراي آن 

با توجه به برخورد مستقيم پرسنل آزمايشگاهي با نمونه هاي زيستي، بررسي سالمت عمومي و نيز  26-5
  ورت دوره اي در هر مركز فعال آزمايشگاهي ضروري است.تكرار و سنجش واكسيناسيون پرسنل به ص

با توجه به ضرورت جداسازي فيزيكي بخش هاي زير مجموعه آزمايشگاه ژنتيك قانوني، تجهيزات   27-5
بايست عالمت مورد استفاده در هر بخش از جمله سمپلر،رك ها،روپوش ها و صندلي هاي متحرك مي 

به بخش هاي ديگرخودداري گردد.(درضمن ازآوردن وسايل بخش هاي گذاري شده و از انتقال اين موارد 
  اجتناب شود.نيز   ديگر به داخل بخش كه موجبات انتقال آلودگي زيستي رافراهم مي آورد

آزمايشگاه ژنتيك قانوني مي بايست به تجهيزات و مواد شيميايي اختصاصي جهت رفع الودگي زيستي  28-5
  )مجهز باشد.DNA removal تركيبات  (از قبيل المپ هاي فرابنفش و

نمونه هاي پذيرش شده از ساير مراكز از قبيل نمونه هاي بافتي و البسه ارسالي جهت بررسي ژنتيك   29-5
قانوني عالوه بر بسته بندي صحيح مي بايست همراه با فرم مشخصات كامل و استاندارد طراحي شده براي 

  درج گردد.رح حال مختصر و مفيدي نيز ش دراين فرم ها ارسال نمونه ها بوده و
بررسي  نسبت هاي خويشاوندي مورد ادعا ،درموارد پيچيده الزم مربوط به در پرونده هاي ارسالي   30-5

  د.است شجره نامه مختصري از روابط موجود بين افراد معرفي شده ضميمه گرد
 گاه و كنترل كيفي، مي بايست در هربخشدر رابطه با كاليبراسيون دوره اي تجهيزات موجود در آزمايش 31-5

  راگذرانده باشد.دراين خصوص وآموزش هاي مورد لزوم ده به عنوان مسوول در نظر گرفته ش فردي مناسب 
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گاهي هاي مختلف آزمايش با عنايت به ضرورت ارتقاء سطح علمي و عملي مسئولين و كارشناسان بخش 32-5
ط با فعاليت هاي كاري همراه با ثبت و نگهداري مدارك مربوطه در ، گذراندن دوره هاي تئوري و عملي مرتب

 .استهر بخش الزامي 

  .كد بوده و بدون نام ارسال گردد داراي الزم است كليه نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه  33-5
لزامي ادر نظر گرفتن محل مناسبي جهت نگهداري مواد شيميايي قابل اشتعال بارعايت نكات ايمني  34-5

  است
مي بايست محل مناسبي براي نگهداري نمونه هاي دريافتي بصورت كدينگ تهيه ودور از دسترس   35-5

  گردد.افراد غير مسئول نگهداري 
الزم است محل مناسبي براي نگهداري كليه وسايلي كه به عنوان آالت جرم از طريق مراجع قضايي  36-5

مي گردند درنظر گرفته وپس از اتمام كار حسب دستور مرجع وانتظامي جهت آزمايش به سازمان ارسال 
  اقدام شود. آنها قضايي درخصوص نگهداري ، امحاء وعودت

  
  .:اداره اسناد و مدارك پزشكي -6
  
 10/5/89مورخ  38606در خصوص امحاي اوراق زايد و انتقال اسناد راكد ، الزم است از بخشنامه شماره  1-6

 منضم به دستورالعمل پيوست آن تبعيت شود .

ايجاد و استفاده از قفسه بندي ريلينگ قفل دار و يا فايل ها و كمدها و اتاق هاي داراي قفل مطمئن  2-6
مي مي باشد بطوريكه دسترسي افراد غير مجاز به پرونده ها ميسر نباشد و در جهت  نگهداري پرونده ها الزا

پايان كار اداري بايد درب كمدها و فايل ها قفل شود . تكثير كليد و يا واگذاري آن به افراد غير مجاز ممنوع 
  و در صورت مفقود شدن هر يك از كليدها ، تعويض قفل آن بالفاصله الزاميست.

محل استقرار بايگاني راكد در كنار مكانهاي پرتردد نظير نمازخانه، غذاخوري، تاسيسات حرارتي،  3-6
 برودتي و امثالهم انتخاب نشود وموارد بند فوق در خصوص آنها نيز رعايت شود . 

 جهت نگهداري پرونده هاي حوزه هاي تخصصي تامين شرايط و تجهيزات ذيل، در فضاهاي بايگاني 4-6
 ست :الزم ا

  سيستم هوشمند اعالم و اطفاء حريق.-
  دستگاه و كپسول هاي اطفاء حريق دستي(به تعداد مناسب وكافي).-
 انسداد كامل كليه راه هاي ورودي فرعي به بايگاني.-
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 درب هاي ضدحريق.-

 دستگاه مكنده غبارروب از اسناد.-

 دستگاه رطوبت سنج و دماسنج براي كنترل دما و رطوبت.-

 .UVروكش دار با اليه حفاظتي جاذب اشعه  المپ هاي-

 سيستم هواساز جهت كنترل حرارت و رطوبت و تصفيه هوا در مكان نگهداري اسناد.-

 پمپ مكنده آب در كنترل آب گرفتگي هاي احتمالي.-

 ضدعفوني نمودن ادواري سطوح نگهداري اسناد.-

 مكان هاي نگهداري اسناد (بايگاني ها).به كارگيري مصالح قابل شستشو و ضد آتش در ديوارها و كف -

 استفاده از دوربين مداربسته. -

 استفاده از دستگاه هاي كارت خوان جهت ورود به مكان نگهداري اسناد (ايجاد محدوديت در رفت و آمد).-

  تهيه دستگاه تكثير و ساير ملزومات ضروري جهت خروج اسناد از مكان نگهداري .-
 ناس وموادي كه در ارتباط با وظايف اصلي بايگاني نمي باشد .جلوگيري از انباشتن اج-

استانداردها وراهكارها ارسال  –همچنين رعايت موارد مندرج در جزوه آموزشي عوامل آسيب رسان به اسناد 
 الزم است . 16/5/1389مورخ  40508شده به استان ها طي نامه شماره 

ير ، دستكاري واطالع از مفقودي پرونده ها،موظف است مسئول بايگاني درصورت مشاهده هرگونه تغي 5-6
 موضوع را بالفاصله به مقام مافوق خود گزارش نمايد . 

  الزم االجراست. 20/11/94مورخ  126379بخشنامه شماره  توجه بهبا استانداردجواز دفن هاي استفاده از 6-6
افراد درخواست كننده مجاز ،الزم  براي تحويل پرونده هاي موجود درحوزه هاي تخصصي سازمان به 6 -7

است برگ درخواست پرونده به كارت راهنماي خروج الصاق شده وكارت راهنماي خروج تا زمان برگشت 
 پرونده درجاي آن نگهداري شود.

الزم است اوراق واسناد موجود درپرونده هاي حوزه هاي تخصصي سازمان قبل از بايگاني برگ شمار   8-6
  شوند.

پرسنل شاغل دربخش اسناد ومدارك پزشكي شامل(پذيرش ، تشكيل پرونده وبايگاني) الزم است قبل  6 -9
  از شروع به كار دوره هاي آموزشي را زير نظر اداره اسناد ومدارك پزشكي سپري نمايند.

مه  اجهت  بايگاني پرونده هايي كه درنرم افزار تخصصي سازمان تشكيل مي گردندالزم است طبق بخشن  10-6
معاونت پزشكي وآزمايشگاهي سازمان درخصوص پوشه وراهنماي استفاده  8/4/92مورخه  34905شماره 

  ازآن عمل گردد.
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درحوزه هاي تخصصي معاينات باليني ، كميسيون هاي پزشكي و صحنه كشف ومعاينه جسد استفاده  6 -11
  از فرمهاي استاندارد ضروري مي باشد.

دركليه مراكزي كه ازدفاتر انديكاتور در حوزه هاي تخصصي سازمان ويا دفاتردرآمد استفاده مي شود   12-6
مي بايست ستون شماره رديف دفاتر در ابتدا بصورت سريال شماره گذاري شده وبرروي جلد آن تعداد 

ك قت شده واز الصفحات وشماره ي ابتدا وانتهاي دفتر ذكر و امضاء شود.ضمنا در حفظ ونگهداري دفاتر د
گرفتگي ، كندن والصاق خودداري شود ، درصورت درج موارد اشتباه بايد يك خط برروي مطلب اشتباه 

  نوشته شود . وامضاكشيده شده وضمن توضيح ، مورد صحيح با درج تاريخ 
بايگاني پرونده هاي حوزه هاي تخصصي بايد براساس شماره پرونده ومطابق با يكي از روشهاي  13-6
(پس از زمان استقرار نرم افزار تخصصي سازمان دستورالعمل هاي ايلينگ پرونده هاي پزشكي انجام گردد.ف

  جديد مبناي عمل خواهد بود). 
كليه نامه ها ، اسناد و نظرات كارشناسي صادره مربوط به يك فرد در هر نوبت مراجعه درزمانهاي  14-6

پس از زمان استقرار نرم افزار تخصصي سازمان دستورالعمل .( مختلف دريك پرونده بايگاني ونگهداري گردد
 هاي جديد مبناي عمل خواهد بود). 

كليه پرسنل پذيرش در زمان دريافت اطالعات مراجعين ، رعايت اصل محرمانه بودن  الزم است 15-6
 سمع ) استراقپيشگيري از صله گرفتن از محل پذيرش تذكردهند.(اطالعات را نموده و به مراجعين براي  فا

ضمناً مي بايست اطالعات شخصي افراد درفرم تعيين شده توسط خود مراجعين تكميل وبه پذيرش ارائه 
  گردد. 

ارائه تصوير يا كپي از هر يك از اسناد پرونده به مراجعين ممنوع بوده و فقط در موارد خاص و بنا به  16-6
 دستور مراجع ذيصالح مجاز مي باشد.

اينكه مراجعين در زمان كشيك براي بار اول به سازمان مراجعه دارند  دسترسي  پرسنل  با توجه به 17-6
كشيك به  بايگاني ضرورت ندارد ، در اين موارد پرونده ها در دفتر يا رايانه مخصوص كشيك ثبت و اول 

  روز كاري بعد جهت بايگاني نمودن تحويل مسئول بايگاني مي گردند
  
  اموركميسيون هاي پزشكياداره كل    - 7
  
    30/2/91مورخ  20227رعايت دستورالعمل هاي شش گانه رياست محترم سازمان به شماره هاي   1-7 
  مورد عنايت قرار گيرد. 82967و دستورالعمل الزامي  2/10/91/پ مورخ 102336و
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حتماً شرح مصاحبه  در هنگام حضور فرد معاينه شونده در بخش روانپزشكي و يا كميسيون سازمان  2-7
روانپزشكي و سواالت مطروحه و پاسخ هاي آن توسط كارشناس كميسيون ، روانشناس و يا روانپزشك 

 سازمان يادداشت گرديده و بعنوان يكي از مستندات در پرونده نگهداري شود.
ع ارائه جودر صورتيكه گواهي روانپزشك معالج بدواً و بدون استعالم پزشكي قانوني توسط ارباب ر  3-7

گرديد بوسيله پزشكي قانوني در اين خصوص استعالم شده و درباره علت مراجعه و تاريخ مراجعه و دفعات 
آن، عالئم بيماري و تشخيص نهايي و درمانهاي انجام يافته و نتايج آنها از پزشك سوال شود. همچنين همزمان 

  ددتصوير كامل يا اصل پرونده مطب روانپزشك معالج درخواست گر
چنانچه بيمار قبالً در بخش روانپزشكي سازمان مورد معاينه قرار گرفته و يا در كميسيون قبلي حضور   4-7

داشته و مورد معاينه قرار گرفته باشد و در كميسيون مجدد حضور نداشته و يا فوت نموده باشد الزم است 
 معتبر دقيقاً توجه شود. كه به مصاحبه روانپزشكي انجام يافته و نتايج آن بعنوان يك مستند

استناد به مدارك معتبربستري در بيمارستان در خصوص تشخيص بيماري و زمان شروع بيماري بر ساير   5-7
مدارك سرپايي ارجحيت دارد. گواهي هاي پزشكي مربوط به اعالم بيماري و زمان شروع آن كه درباره سال 

 و تصويربرداري معتبر تطبيق داده شوند.هاي گذشته صادر گرديده است بايد با مدارك بستري 
وفق دستورالعمل هاي كميسيون پزشكي مداركي كه مورد استناد جهت اظهار نظر قرار گرفته اند دقيقاً   6-7

 در صدر صورتجلسه و يا در متن آن قيد گردند.

ابتالء  اريخدر صورتيكه در كميسيون روانپزشكي مجدد، تشخيص بيماري و وجود يا عدم وجود آن و ت  7-7
و آثار و نتايج بيماري رواني تغيير نمايد اكيداً از كارشناسان حاضر خواسته شود كه در فرم مربوط به اظهار 

ون و اظهار كميسينظر كارشناسان داليل تغيير نظر به روشني و با صراحت درج گردد. همچنين در صورتجلسه 
  .ر و رد نظريه قبلي قيد شودنظر ارسالي به مرجع داليل منطقي و مستدل براي تغيي

پزشكان معالج وپزشكان وروانپزشكان قانوني وپزشكان كارشناس مشاور كه در خصوص پرونده اي   8-7
قبالً اظهارنظر نموده ويكي از طرفين دعوي به آن اعتراض نموده باشد حق شركت دركميسيون رابه عنوان 

  كارشناس ندارند.
اعضاي كميسيون مجدد بايد غير از افراد كميسيون قبلي باشند درغير اينصورت نظر كميسيون داراي   9-7

  . ايراد بوده وقابل ارسال به مرجع ذي ربط نيست 
كميسيون به جهت جلوگيري از هر گونه شبهه ، افشاي اسامي اعضاي كميسيون  نظرات نظر به اهميت    10-7

  شكيل كميسيون ممنوع مي باشد .توسط كاركنان سازمان قبل از ت
  .استفاده از افراد ذي نفع به عنوان كارشناس پرونده وفق دستورالعمل مربوطه ممنوع است   11-7

  
  امور آموزشي و پژوهشي -8
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) براي هر نوع پژوهش رعايت 12/9/86مورخ  1726الزم است كدهاي اخالق در پژوهش (نامه شماره    1-8

  شود.
كار ساير پرسنل آن  و دستياران در كليه واحدهاي سازمان مطابق با ساعتساعت حضور كارآموزان   2-8

  واحد ميباشد و در كليه ساعات بايد بصورت فعال حضور داشته باشند.
آغاز آموزش كارآموزان بدو استخدام  با وصول اعالم نظر هسته گزينش به منابع انساني و معرفي از   3-8

جانب آن اداره كل خواهد بود و در نهايت ارزشيابي و گزارش عملكرد فرد طي دوره آموزش نيز به اداره كل 
 منابع انساني سازمان منعكس گردد.

يك در سازمان حضور داشته و تنها در صورت هماهنگي با مدير دستياران بايد در تمامي ساعات كش  4-8
كشيك و پزشك كشيك سازمان قادر به ترك بخش ميباشند و در صورت تغيير برنامه كشيك بايستي مراتب 

 به اطالع دفتر آموزش استان و دستيار ارشد برسد.

در صورت درخواست دانشگاهها و ساير نهادها و ارگانها مبني بر بازديد از بخشهاي مختلف سازمان   5-8
ميبايست ضمن هماهنگي قبلي با مسئول آموزش استان (تعيين تاريخ و ساعت بازديد) و اعالم مراتب به 

ئونات اسالمي به بازديد كنندگان در خصوص رعايت حجاب و ش اطالع وواحد حفاظت و اطالعات مربوط 
عدم استفاده از دوربين عكاسي، فيلمبرداري و تلفن همراه دوربين دار در محدوده پزشكي قانوني توضيحات 

 كافي ارائه گردد.

شركت فعال و مؤثر در امر آموزش و پژوهش از جانب كليه پرسنل شاغل در سازمان به عنوان جزئي    6-8
  ) به شمار آيد.19/2/81مورخ  311/41/1ره مهم در شرح وظايف شغلي كاركنان (نامه شما

اي به معاونت آموزشي (نامه گزارش عملكرد و فعاليت آموزشي انجام شده در مراكز آموزش منطقه   7-8
  .) بصورت ماهانه ارسال گردد30/7/87مورخ  11479/41/1شماره 

  
  
  امور طرح و برنامه -9

  
تصادفات ارائه شده از سازمان پزشكي قانوني ، الزم است در ثبت به دليل استناد ديگر سازمانها به آمار  1-9

  آمار مذكور دقت مضاعفي بعمل آيد.
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) مطابق موارد مندرج در وحادثه كار خودكشي، ديگركشيموارد مشكوك به (10الزم است فرم شماره  2-9
روز شده مطابق با فرم آن وهرگونه تغييردروضعيت امالك وخودروهاي سازمان مطابق با آخرين اطالعات به 

  (فرم خودروها )  تكميل و به گروه آمار ارائه گردد. 9وفرم شماره  (فرم امالك) 5شماره 
 انساني اداره كل منابعتكميل فرمهاي مربوط به از طريق ميبايست درخواست كار، تغيير رديف و انتقال  3-9

  سازمان ارائه گردد.
ظف هستند از وضعيت رايانه ها و ساير تجهيزات جانبي آن بانك ادارت كل پزشكي قانوني استانها مو  4-9

اطالعاتي تشكيل و مطابق فرمهاي اعالم شده به بخش رايانه سازمان ارسال نمايند ( موضوع نامه شماره 
  ).85/ 27/9مورخ  14771/23/1

 )ياستاندارد فضاي تخصصجه به تهيه ( با تومين از محل اعتبار استاني يا مليالزم است قبل از اخذ ز  5-9
ساخت سالن تشريح ، آزمايشگاه ،سردخانه وتجهيزات با اداره كل طرح و برنامه سازمان هماهنگي بعمل  ،

  آيد.
  .الزم است هنگام خريد يا اجاره ساختمان تاييديه استحكام بنا در مقابل زلزله وجود داشته باشد  6-9

  
  امور حقوقي-10

  
شروع دعاوي مطروحه له يا عليه ادارات سازمان در مراجع قضايي يا اداري، اداره الزم است در ابتداي   1-10

حقوقي سازمان از هر طريق ممكن ( تلفن، نما بر، نامه و ...) در جريان قرار گرفته و بدون انجام هماهنگي 
 ز اهميتالزم اقدامي صورت نپذيرد.ضمنĤ در صورتي كه موضوع از لحاظ وجه سياسي و يا اداري مالي حائ

  ميباشد موضوع به حوزه رياست سازمان منعكس گردد.
در مواردي كه عمل افراد اعم از همكاران اداري يا ارباب رجوع يا شخص ثالث موجب وارد آوردن   2-10

خسارت و خدشه مادي و معنوي به سازمان ميگردد الزم است در جمع آوري ادله و مستندات دقت الزم 
  سازمان از طريق قانوني ميسر گردد.صورت پذيرد تا دفاع از 

قبل از هر گونه اقدام حقوقي يا قضايي الزم است كليه راهكارهاي قانوني معمول بررسي شده و اقدام   3-10
  قضايي به عنوان آخرين راه حل ممكن در نظر گرفته شود.

جلسه شده و يا در مواردي كه از طرف مراجع قضايي يا اداري درخواست نماينده جهت حضور در   4-10
در انعكاس موضوع به اداره حقوقي رعايت زمان الزم  ، احكام قابل اعتراض ظرف مهلت مقرر صادر گرديده
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و استفاده بهينه از امكانات ارتباطي به منظور انجام هماهنگي، تهيه اليحه اعتراضيه، اعزام مامور در نظر گرفته 
  شود.

  
  امور روابط عمومي و بين الملل -11

  
رساني سازمان و طبقه بندي حفاظتي آن در امار و اطالعات بصورت رعايت دستورالعمل اطالع  11 -1

  . 24/11/86مورخ  10/ر/3611ابالغيه شماره شفاهي، كتبي، مصاحبه و ورود اطالعات به پورتال مطابق 
ز كشور داشته اطالعات و اخبار مهمي كه امكان انعكاس در سطح جامعه و حاكميت نظام يا خارج ا  2-11

سرپرست   16/10/86مورخ  10-ر-3256بايست با نظر باالترين مقام اجرايي هر واحد  مطابق نامه ميباشد 
هاي مربوط اعالم پزشكي و باليني سازمان به حوزه معاونت  30/2/84مورخ  282/3/1حوزه رياست و نامه 

  و ارسال گردد.
  

  امور گزينش -12
  

داوطلبان ورود به خدمت اعم از پيماني ، روزمزد ، خريد خدمت  و عناوين مشابه ، همچنين ماموران 12 -1
و منتقلين به دستگاه در مشاغل حساس مشمول گزينش ميباشد و پرداخت هر گونه وجه به افراد تحت هر 

ش در بدو ورود بديهي است شروع مراحل گزين .عنوان در سازمان منوط به رعايت مراحل گزينش ميباشد 
 دستگاه ميباشد.باالترين مقام به خدمت مستلزم اعالم كتبي از سوي 

كارگزيني هر واحد مكلف است به محض دريافت نظر گزينش مبني بر عدم موافقت با استخدام و يا  2-12
  ادامه خدمت نسبت به قطع رابطه استخدام اقدام نمايد.

ه بايستي كميباشد منوط به طي مراحل گزينش تمديد قرارداد و تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني  3-12
 ازسوي باالترين مقام دستگاه به هسته گزينش معرفي گردند.

ست داراي پگرفته است ونگزينش آنها مورد تاييد قراركه ورسمي آزمايشي  مورد كاركنان پيمانيدر  4-12
ند انتصاب و يا اختصاص افراد ديگر در پستهاي مربوط به آنان تا رسيدگي به اعتراض ثابت سازماني ميباش

استخدامي  جوزدر مرحله اول و دوم تجديد نظر مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت نياز به اخذ م
 جديد نميباشد.
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بابت ايام عدم اشتغال  در مواردي كه پس از تجديد نظر اول و دوم داوطلب محق تشخيص داده شود 5-12
 يضعاز ب گذشتخدمت با  از حقوق آمادگي به خدمت بهرهمند خواهد شد. در صورتي كه حكم تداوم

د كن ايام مزبور به عنوان سابقه خدمت تلقي خواهلي وقي بابت اين ايام تعلق نگرفته وشرايط صادر شود حق
 شد.

ت كل مراكز پزشكي قانوني موظفند يك نسخه از واحدهاي كارگزيني و يا اداري در هر يك از ادارا 6-12
مقطع از استخدام را به هسته مربوط ارسال نمايند. در مورد كاركنان شركتي شروع به كار هراحكام صادره در 

 و يا ترك كار آنان گزارش شود.

بايستي در  و نداشيبا توجه به اينكه اكثر پستهاي سازمان در سطح ادارات كل پزشكي قانوني حساس م 7-12
هنگام مراحل گزينش به اين موضوع توجه خاص بشود لذا ضرورت دارد در زمان معرفي داوطلب به هسته 

 هاي گزينش ذيربط موضوع حساس بودن و يا حساس نبودن شغل مورد تصدي را به دقت ذكر نمايند.

امه ارسالي ذكر گردد تا در هنگام معرفي داوطلب موضوع پست سازماني و نوع استخدام داوطلب در ن 8-12
 هسته گزينش بر مبناي وضعيت فرد مراحل گزينش را طي نمايد.

از اشتغال به كار اشخاص اعم از پزشك و غيره در عناوين استخدامي مختلف قبل از طي مراحل  9-12
 گزينش اكيدآ خودداري گردد. در صورتيكه ضرورت به فرد داوطلب جهت اشتغال سريع ، هماهنگي الزم با

 هسته گزينش سازمان به عمل آورده تا اقدامات قانوني و به موقع صورت پذيرد.

تاريخ صدور راي مبني بر عدم پذيرش توسط هسته هاي گزينش قوه قضائيه هر استان مبناي عدم  10-12
 اشتغال و يا قطع رابطه استخدامي براي تمامي رده ها توسط كارگزيني ويا واحدهاي اداري در مراكز پزشكي

قانوني خواهد بودو در اينصورت پرداخت وجه بابت كاركرد كارمند از زمان صدور راي هسته تا زمان صدور 
  حكم كارگزيني حداكثر تا مدت يك ماه بالمانع ميباشد.

كه بصورت پاره وقت وياتمام كاركنان وكارشناسان معرفي شده از سوي شركت هاي طرف قرارداد 11-12
مي بايست قبل از شروع به كار تاييديه صالحيت هاي گزينشي الزم را وند ش ه ميكارگرفتوقت درسازمان به 

  اخذ نمايند.
  

  امور حفاظت -13
  

  درخصوص حفاظت از اطالعات رايانه ها نكات ذيل الزامي است: 1-13
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اعداد هاي مورد استفاده وعدم  قرار دادن رمزهاي سهل الوصول (پيشنهاد مي گردد از رمز گذاري رايانه-الف
استفاده شود)  و بصورت دوره   Alt , Ctrl , Spaceوحروف فارسي وانگليس بصورت تركيبي وكليدهاي

  اي نسبت به تغيير آن اقدام گردد. 
  الزمست فايل ها  و مدارك طبقه بندي شده در رايانه رمز گذاري گردد.-ب
ي ازاين قبيل به علت ترس از فراموشنسبت به استفاده از اطالعات شناسنامه اي،سجلي ،تلفني ورمز هاي -ج

  ونوشتن نام كاربري ورمز آن وگذاشتن در كنار رايانه يا ميز جدا خودداري گردد.
  از ذخيره كردن رمز بر روي رايانه به علت احتمال كشف اينگونه رمزها خودداري گردد.-د
وي حركات دست)در در هنگام وارد كردن رمز رعايت نكات حفاظتي (به جهت عدم تشخيص رمز از ر-ه

  نظر گرفته شود.
از اتصال حافظه هاي قابل حمل (فلش وهارد و...) به سيستم حاوي اطالعات طبقه بندي ، نرم افزارهاي  -و

  .كاربردي و متصل به شبكه خودداري گردد
 همانگونه كه حفاظت از هر سند برعهده كسي است كه سند دراختيار اوست حفاظت از رايانه واطالعات 2-13

  آن نيز بر عهده كاربر رايانه مي باشد ودر صورت سهل انگاري  مقصر شناخته  مي شود.
ذخيره سازي اطالعات طبقه بندي شده در رايانه هاي قابل حمل مجاز نمي باشد و تبعات ناشي از  3-13

  .عدم رعايت نكات ايمني ، سرقت و دسترسي غيرمجاز،  به عهده فرد تحويل گيرنده رايانه مي باشد
، حافظه CD  ،Floppyتبادل اطالعات طبقه بندي شده با استفاده از رسانه هاي قابل حمل(مانند:  4-13

  و ...) مستلزم رعايت نكات ايمني وحفاظتي مي باشد. flashهاي قابل حمل، 
  اشدباتصال رايانه هايي كه داراي اطالعات طبقه بندي مي باشد به اينترنت وشبكه سازمان ممنوع مي  5-13
به جهت جلوگيري از مورد سوء استفاده قرار گرفتن اطالعات از وارد كردن اطالعات ورمزها در  6-13

  .جدا خوداري گردد  غير مطمئنسيستم هاي 
) ويندوز وآنتي ويروس سيستم ها بصورت  updateالزم است واحد رايانه نسبت به روزآمد كردن( 7-13

  دوره اي اقدام نمايد
هرگونه نرم افزار برروي رايانه هاي متصل به سرورهاي سازمان بدون هماهنگي واحد رايانه نصب  8-13

اكيداً ممنوع مي باشد ودر موارد ضروري با درخواست از واحد رايانه وتاييد ضرورت آن نصب نرم افزار 
  توسط واحد رايانه مجاز مي باشد.

 يا محل كار حتي براي چند لحظه الزامي است. در زمان خروج از اتاق log offقفل كردن رايانه   9-13

اتاق سرور مي بايست مجهز به دوربين مدار بسته،زنگ اخبار ،سيستم هوشمند اعالم حريق ،تهويه  10-13
  .) باشدUPSمناسب وموقعيت مكاني مناسب وهمچنين منبع تغذيه برق (
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الزم است اطالعات رايانه اي وحساس سازمان  بصورت دوره اي كپي گرفته (لوح فشرده)ودر محل  11-13
  .مناسب نگهداري گردد

توسط واحد رايانه تحت  مختلفبستن  كليه پورت هاي ورودي و خروجي رايانه ها در قسمتهاي  12-13
بوطه واطالع حفاظت اقدام به ( درموارد ضروري باتشخيص ودستور مديرمرنظارت حفاظت الزامي مي باشد

  ودر اين خصوص به پرسنل استفاده كننده آموزش الزم داده وتاكيد گردد. بازكردن پورتها مي گردد)
عقد قرارداد مرتبط با واحد رايانه وشبكه سازمان در خصوص نگهداري وپشتيباني سيستم ها ونرم  13-13

 وامنيتي ممنوع مي باشد.افزارها بدون هماهنگي وتاييد صالحيت حفاظتي 

ليه شركت هايي كه طرف قرارداد سازمان قرار مي گيرند مي بايست قبال تاييديه حفاظت واطالعات ك 14-13
 سازمان را اخذ نمايند.

تعمير وخروج رايانه ها وقطعات حاوي اطالعات بدون هماهنگي واطالع ونظارت حفاظت  13 -15
  واطالعات ممنوع مي باشد

درموارد بازديد نيروهاي خارج سازمان ازبخش هاي درون سازماني الزم است قبل از صدور مجوز  16-13
  با واحد حفاظت واطالعات هماهنگي الزم به عمل آيد.

الزم است در ابتداي شروع دعاوي مطروحه له يا عليه سازمان يا پرسنل سازمان در مراجع قضايي يا  17-13
  العات سازمان اطالع داده شود.. اداري، موضوع فورا به حفاظت اط

ژوهش هاي سازماني حفظ محرمانگي پرونده ها الزامي است وبه محقق در خصوص تحقيقات وپ 18-13
وپژوهشگر در ابتداي امر در اين خصوص مي بايست تذكر الزم داده وتعهد مبني بر عدم افشاي اسامي پرونده  

  اخذ گردد.
ت خارج از وقت اداري به سازمان ممنوع بوده ودرصورت هماهنگي ورود وخروج كاركنان در ساعا 19-13

  الزم با مدير مربوط وياحفاظت انجام گردد
نصب سيستم هاي امنيتي وحفاظتي در كليه مراكزتمليكي  الزامي است(دزد گير با قابليت اتصال به  20-13

  پليس وحفاظت،دوربين مداربسته ،حفاظ مناسب،كپسول هاي اطفاء حريق)
در كليه پروندهاي مطروحه در سازمان تفتيش و طرح سوالهاي غير ضروري از مراجعين ممنوع مي  21-13

  .باشد
درصورت امكان انجام اقدامات  اجساد)–آزمايشگاه –كميسيون –دركليه موارد خاص اعم از (معاينات  22-13

اطالعات و...)انجام حفظ –اززمان پذيرش تاصدورگواهي نهايي بارعايت مسائل حفاظتي (حفاظت گفتار 
  گيرد.
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تبصره:موارد خاص عبارتند از افراد سياسي،زندانيان،متهمين تحت الحفظ،اختصاصي زنان وموارد ي كه موجب 
  حساسيت جامعه وافكار عمومي منطقه يا كشور گرديده است.

ان، سازم با توجه به ضرورت رعايت حفظ اسرارمراحعين طبق قانون در كليه پرونده هاي مطروحه در 23-13
افشاي محتويات پرونده ها براي افرادي كه در مسير پرونده نيستند وصالحيت دريافت اطالعات را ندارند 

موضوع اين بند در خصوص كليه پرونده هاي ممنوع بوده وبا مرتكب برابر قانون برخورد خواهد شد.(
  .)مطروحه در سازمان اعم از معاينات ،اجساد وكميسيون ها الزم االجراست

كنند بايد با هماهنگي حفاظت و اطالعات هاي حساس و مهم رسيدگي ميكليه مراكزي كه به پرونده 24-13
اني هاي مذكور بايد درفايل ها ياصندوق هاي رمزداربايگتدابير حفاظتي وامنيتي بيشتري لحاظ نمايند و پرونده

  مركزويا مركز استان نگهداري شود
  


